
Marian päivä 26.3. katkaisi
pitkän pääsiäispaaston. Kirk-
ko puetaan violetista valkoi-
seen yhden päivän ajaksi.
Kirkkoherra Tiit Salumäen
ajatusta mukaillen Marian
päivänä muistellaan Mariaa
ihmisenä olemisen esimerk-
kinä. Marian elämä piti sisäl-
lään paljon sekä käsittämä-
töntä onnea että suunnatonta
surua, niin kuin ihmisen elä-
mä monesti on. Oman lapsen
elämän seuraaminen ei pääs-
tänyt Mariaa helpolla.

Ystävyys on erityinen lah-
ja ja mahdollisuus jakaa ja
kulkea vierellä toisen elä-
mänkulkua. Ystävyyttä on
monenlaista niin kahden ih-
misen, perheiden kuin erilais-
ten yhteisöjen välistä. Yhtä
kaikki yhdessä kokeminen
on aina merkittävää. Mikä
viisaus on kätketty sanoihin
ystävyydestä, kun kuvataan
jaetun surun muuttuvan hel-
pommaksi kantaa ja ilon taas
kaksinkertaistuvan. Ihmiselle
toinen ihminen on tärkeä. Ys-
tävyys on elämän suuri rik-
kaus.

Marian päivänä Huopalah-

den seurakunnassa saatiin
nauttia ystävyydestä ja jaka-
misesta. Haapsalun seura-
kuntalaisten ryhmä vieraili
Huopalahdessa. Messussa
lauloi haapsalulainen nuorten
lauluryhmä Sirje Kaasikin
johdolla ja kirkkoherra Tiit
Salumäe saarnasi. Messun
jälkeen Haagan Martat pitivät
juhlaväestä hyvää huolta, kun
nautittiin lounasta ja pidettiin

puheita.
Marian päivän messussa

muistettiin myös Viron edes-
mennyttä presidenttiä Len-
nart Merta, joka siunattiin sa-
mana päivänä Tallinnassa.
Kirkkoherra Salumäe muis-
teli ystävyysseurakuntien ai-
kaisempia yhteisiä kohtaami-
sia. Ja sitä kuinka matkan
varrella oli ennenkin jaettu
historiallisia tapahtumia yh-

dessä. Nyt olimme jälleen
yhdellä rajalla yhdessä.

Ystävyys jatkuu. Viimeis-
tään kesällä kohdataan Haap-
salussa Pullapään leirikes-
kuksessa yhteisen rippikou-
luleirin merkeissä, ellei sitä
ennen ehditä yhdessä tal-
koisiin Pullapäähän...

Kuvat Heino Kahem
Teksti Kaisa Iso-Herttua

Sinun käsiisi minä uskon henke-
ni! (Luuk 23:46)

Jeesuksen sanoihin kätkeytyy kä-
sittämättömän paljon. Uskaltaisin-
ko itse sanoa jollekin saman, us-
kaltaisitko sinä? Luottamuksen
määrä on hiljaisella viikolla hui-
pussaan, mutta niin on myös peli ja
juonittelu. Ihmisyys moninaisuu-
dessaan näyttäytyy.

”Nyt saat salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen: aino-
astaan sydämellään näkee hyvin, tärkeimpiä asioita ei näe
silmillä”, sanoo kettu Antoine de Saint-Exupéryn Pikku
prinssi-kirjassa. Monille tämä sanonta on tuttu, silti arjen
menon ja kiireen keskellä voi sydämellä näkeminen muut-
tua vaikeaksi ellei mahdottomaksi. Sydämen kuuleminen
kun vaatii aikaa kuunnella. Pysähtyminen ei aina ole help-
poa. Pysähtyessä ottaa samalla riskin kuulla jotain, jota ei
halua kuulla.

Huhtikuu on lupausta keväästä, linnunlaulua, purojen
solinaa, keltaista väriä ja valoa sekä näyteikkunoista ja mai-
noksista näköpiiriin tupsahtelevia tipuja. Kuka tämän kes-
kellä haluaa ajatella synkeitä? Mutta kirkkovuodessa eläm-
me paaston aikaa, valmistautumisen ja itsensä tutkiskelun
aikaa.

Huopalahden kirkolla on hiljaisella viikolla mahdolli-
suus tulla ahtikirkkoon. Nimi on vanha. Omaan korvaani
AHTI kuulosti ensin lähinnä ahdistavalta. Sana sopisi pal-
jon paremmin marraskuun pimeyteen kuin huhtikuun va-

loon. Kuitenkin elämässä valo ja varjo kulkevat kovin lä-
hekkäin. Ilo ja suru voivat olla yhtä aikaa läsnä.

Kielitieteellisesti ahti liittyy tässä aivan muuhun kuin ah-
distukseen. Suomen kieleen ahti-sana tulee latinan sanasta
actus ja ruotsin akt, jotka molemmat tarkoittavat näytöstä,
osaa tai kappaletta. Kirkollisessa kielessä ahti viittaa Jee-
suksen kärsimyshistorian osaan. Keskiajalla alettiin kärsi-
mysnäytelmien sijaan luterilaisissa kirkoissa koota eri
evankeliumeista yhteistä esitystä Jeesuksen kärsimyksestä.
Esitys jaettiin kuuteen näytökseen eli ahtiin, joista pidettiin
ahtisaarnat. Ahdit ovat matka Jeesuksen askeliin. Rakkau-
den tiellä, jota ihmetellessä ihminen muuttuu hiljaiseksi.
Sanat loppuvat havahtumiseen viimeistään pitkäperjantai-
na.

Toisaalta suomalaiselle luonteenlaadulle on monesti jo-
tenkin helpompaa fiilistellä synkissä vesissä. Iloisenakin
ääni tuntuu kovin usein tasaisen monotooniselta – ainakin
kirkossa.

Pääsiäisenä jos koska voisi kiljaista ilosta. Niin häkellyt-
tävää on tilanteen muutos. Suunnaton suru muuttuu kerta
heitolla äärettömäksi iloksi. Miten semmoisen ilon ja on-
nen kanssa oikein ollaan? Keväällä valo, lintujen laulu, au-
rinko ja vesipurot nostavat mieltä. Toivo herää. Luonnon
herätessä hiljalleen henkiin, myös ihminen voi vahingossa
tempautua mukaan. Ja huudahtaa: Kristus nousi kuolleista!

Nyt se suuri päivä koitti, armon päivä valkeni. Hau-
dan hirmut Kristus voitti, vankeuden vangitsi. Kärsitty
on tuomiomme, noussut armon aurinkomme. (Virsi
84:1)

Kaisa Iso-Herttua
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HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntain messu su 9.4. klo 10, Kaisa Iso-Hert-
tua, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen.
Hiljaisen viikon ahti-illat ma 10.4. klo 19, Hannu Vapaa-
vuori ja Herännäisnuorten kuoro, joht. Samuli Korkalai-
nen; ti 11.4. klo 19, Kaisa Iso-Herttua, Olli Mönttinen ja
Lähde kuoro; ke 12.4. klo 19, Miira Muroma-Nikunen, Ol-
li Mönttinen ja Heini Mielonen, sello.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko 13.4. klo 14, Hannu Va-
paavuori, Raisa Kindstedt ja Olli Mönttinen.
Kiirastorstain ehtoollismessu 13.4. klo 19, Hannu Va-
paavuori, Miira Muroma-Nikunen, Olli Mönttinen ja Joo-
nas Vapaavuori, sello.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 14.4. klo 10, Miira
Muroma-Nikunen, Olli Mönttinen ja Heini Mielonen, sel-
lo.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23, Juhani Forsberg, Miira
Muroma-Nikunen ja Karmen Kelk.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10, Hannu Vapaavuori,
Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönttinen, Jermu Koivukoski,
trumpetti.
2. pääsiäispäivän jumalanpalvelus ma 17.4. klo 10, Kai-
sa Iso-Herttua ja Lauri Töldsepp.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30 (ei 12.4.)
5.4. ja 19.4. Miira Muroma-Nikunen; 26.4. Kaisa Iso-Hert-
tua.

PIIRIT JA KUOROT (piirejä ei ole hiljaisella viikolla
10.–13.4.)
Merimieskirkkopiiri ma 24.4. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 7–8.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sarenius-
Hällström.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähde mukaan ul-
koilemaan vanhusten kanssa. Kokoonnumme Helander-
kodin ala-aulassa, os. Mäkipellontie 22.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjel-
maa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30 (ei 13.4.)
Lasten kirkkohetki ke 5.4. klo 9.15 ja 10, Pääsiäinen,
Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Möntti-
nen.

NUORILLE (nuorten toimintaa ei ole hiljaisella viikolla)
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila – olokolo perjantaisin klo 20–24.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Luther-illat ke 5.4. klo 18 Lutherin henkilö ja elämäntyö;
ke 26.4. klo 18 Lutherin työtoverit – mitä on luterilaisuus?
Palmusunnuntain päiväsoitto su 9.4. klo 13, Ilkka Ham-
mo, kitara. Vapaa pääsy. Ohjelma 3 euroa.
Haydnin Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä pitkäperjan-
taina 14.4. klo 14, jousikvartetti Elina Lehto ja Jaakko
Vuornos, viulu; Atso Lehto, alttoviulu ja Jaakko Rajamäki,
sello. Tekstit Mikko Paloniemi. Vapaa pääsy.
Chopinin etydit su 23.4. klo 18, Anne Kauppi, piano. Oh-
jelma 10/5 euroa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Kansallisen veteraanipäivän juhla to 27.4. klo 18. Ohjel-
massa mm. juhlapuhe, musiikkia, hartaus ja juhlakahvit.
Vapputapahtuma ma 1.5. klo 11–14 kirkolla ja kirkon-
mäellä. Tarjolla on iloista yhdessäoloa, vaskimusiikkia, ke-
vätlauluja ja monenlaista purtavaa. Lista- ja pika-arvat voi-
vat tuottaa iloisen yllätyksen. Tervetuloa viihtymään!
Lähde-kuoron kevätkonsertti ti 2.5. klo 19.
Miesten keskustelupiiri ke 3.5. klo 18 kirkon kivijalassa,
Hannu Vapaavuori.
Ympäristötalkoot Etelä-Haagassa ke 3.5. klo 17–19.30.
Kokoontuminen Huopalahden kirkolla. Jaossa roskapihte-
jä ja -säkkejä. Mehua ja kahvia tarjolla. Järj. Pro Haaga,
Huopalahden Lions, Hgin kaupunki ja Huopalahden seura-
kunta.

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 2340 3500
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien
päivystys ma– pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p.
2340 3528 ja Satu Luode ma 14–15, p. 2340 3527.

Ystävyys on yhteistä työtä

Papin Pakina

Nuorisotalossa (Tönö), Kauppalankuja 7
Tönöllä tapahtuu viikko 5.–9.6. klo 9–15, hinta 30
euroa
Seikkailua maalla ja merellä viikko 12.–16.6. klo
9–15, hinta 40 euroa
Tönöllä tapahtuu viikko 19.–21.6. klo 9–15, hinta 20
euroa
Hinta sisältää lounaan, välipalan, ohjelman ja vakuu-
tuksen.
Ilm. virastoon p. 2340 3500 klo 10–14.
Tied. Marja-Liisa Selin p. 050 5634 960.

Kesätoimintaa koululaisille 
(7–12 v.) 5.–21.6.2006
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